RICHTLIJNEN STRAFZITTINGEN
POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN
De laatste nota richtlijnen en aanbevelingen corona geldt tot en met 30 juni 2022. Om ook nadien de strafzittingen
van de politierechtbank Oost-Vlaanderen zo vlot als mogelijk en met een maximale spreiding te laten verlopen, wordt
gevraagd de navolgende richtlijnen in acht te nemen:
1. De strafzittingen worden opgedeeld in twee tijdsblokken:
9u00 - 10u00 (blok I):
strafzaken met alle (verschijnende) partijen uitsluitend in persoon (zonder vertegenwoordiging door of
bijstand van een advocaat)
10u00 - einde zitting (blok II):
strafzaken met minstens één (verschijnende) partij vertegenwoordigd of bijgestaan door een advocaat
Op de voormelde indeling in tijdsblokken en de daarbij opgegeven uren gelden volgende uitzonderingen:
- blok II kan al aanvangen van zodra er geen strafzaken meer te behandelen zijn uit blok I;
- zolang er nog strafzaken te behandelen zijn uit blok I kan blok II niet aanvangen;
- een goed en vlot verloop van de zittingen kan noodzaken dat de rechter een strafzaak ofwel op een
vast uur binnen een tijdsblok fixeert, in welk geval de zaak op het aangegeven tijdstip zal behandeld
worden, ofwel buiten de tijdsblokken fixeert, in welk geval de zaak buiten de tijdsblokken en op
aangeven van de rechter zal behandeld worden. Partijen zullen van deze uitzondering door de griffie
verwittigd worden, tenzij de vaststelling tegensprekelijk gebeurde.
2. De advocaten moeten de griffie ten laatste daags vóór de zitting verwittigen, desgevallend telefonisch of bij voorkeur - via e-mail (ook buiten de openingsuren van de griffie) van hun tussenkomst in een strafzaak
zodat aan een partij die bij de aanvang van de zitting in persoon verschijnt in een 'gemengde' strafzaak (partij
met advocaat en partij zonder advocaat) kan medegedeeld worden dat hij/zij zich opnieuw dient aan te
melden op een later tijdstip. Bij een schriftelijke verwittiging dienen de advocaten duidelijk opgave te doen
van het rolnummer van de zaak, de datum van de terechtzitting, en de naam en hoedanigheid (beklaagde,
burgerlijke partij,…) van de partij voor wie zij optreden.
Huidige nota is van toepassing vanaf 1 juli 2022.
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